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1935 

En Nat, 
Af Edouard de Kayser. 

• —ø— 
Lokomotivet dukkede frem om 

Hjørnet af Passet, og paa den 
triste lille Station viste der sig 
en svag Antydning af Liv. Nog-
le Arabere havde tøjret deres 
Heste og Æsler for at komme 
nærmere. Føreren af den gamle 
Cagvogn stod og snakkede med 

:Reville, Portøren, iført en Kaf-
tan af samme Blyfarve som Him-
len, gjorde fri Bane, saa at den 
astmatiske Mas k ne kla p rede frem 
til Rampen. 

Trods Blæsten, der vred og 
vendte Akacietræerne ved Per-
ronen, steg de fleste af Togets 
Passagerer dog af for at strække 
Benene ; der var nogle spanske 
Arbejdere, Indfødte i deres jord-
farvede Burnusser, tre Officerer 
og en halv Snes indfødte Solda-
ter. Det lille Kvarters Ventetid 
skulde jo gaa. 

Tre Arabere og en Soldat med 
Orlov steg op i Dagvognen ef-
ter at have givet deres Billetter 
til Reville. Saa vendte den unge 
Mand sig mod Togføreren, der 
stod ved Godsvognen. 

»Hvordan gaar det siden vi 
saas igaar, Hr. Reville?« spurgte 
Togføreren. 

»Som det kan, naar man bor 
ganske alene mellem bare Klip-
per med Storm og Oversvøm-
melser som eneste Afveksling. 
Der er ingenting værre end en 
Decemberdag i Algiers Bjerge«. 

»Er der kønt nu dernede?« 
»Aa, det var Storm, da vi tog 

derfra, men Solen skinnede da«. 
Reville stirrede ned gennem Pas-
set, dernede kunde han skimte 
de fjerne Skove, der skilte ham 
fra Solen der borte. 

»At tænke sig — bare fem Ti-
mer herfra til Kysten«, sagde 
han bittert, »og saa er jeg dog 
længere fra den end hvis jeg 
var i Ourgla. Der har de Lys, 
Varme og Liv, mens jeg er ene 
i dette Ravnehul, som de nok 
saa frækt kalder en Station! De 
Burnot, De kommer dog til en 
By, herfra, selv om den er lille 
og der er koldt. De ser dog Men-
nesker — Franskmænd —. De 
kan drikke et Glas Vin med. Og 
saa i Morgen skal De tilbage til 
Kysten. De skal se Havet, Hav-
nen, Orangetræerne — høre 
Børn le —« 

»Naa, hvad, Hr. Reville, det 
er jo for Dem kun en Overgang. 
Alle Begyndere faar jo de daar-
ligste Poster. Deres Tur kommer 
ogsaa. Hør for Resten, er de ik-
ke kommet ned fra Minen der-
oppe?« 

»Næ, Regnen har vasket Vejen 
bort. Jeg faar ingen deroppefra 
at se de første tre, fire Dage. 
Hvorfor ?« 

»Jo, jeg har Penge med til 
Minen. Lønninger o. s. v. Over  

200.000 Francs.« 
»Det var da Pokkers«, den 

unge Mand spekulerede over Sa-
gen. »Det er der jo ikke noget 
at gøre ved. Jeg maa give Dem 
Kvittering for Modtagelsen som 
sædvanlig. Der er jo ingen der 
ved, at Stationen kommer til . at 
ligge inde med saa mange Pen-
ge. Har De ellers noget hertil?« 

»Ja, først denne Motorcykle og 
saa to Ligkister —« 

»Ligkister? Det er jo mod 
Reglementet.« 

»Det er bare mig, der kalder 
dem det, for deres Facons Skyld! 
Det er blot Kasser med Værk-
tøj il Adressen er: Antonio Iba-
nez, og skal afhentes her. Re-
ville sprang op paa Godsvognen 
og saa paa Kasserne. 

»Jeg maa have Hjælp til at faa 
dem ned,« sagde R urnot, og med 
megen Besvær blev de to tunge, 
lange Kasser henret over paa 
Kontoret, der runge' ede baade 
som Telegraf- og Jernbanekon-
tor, Bagagerum og Oplagsplads. 

»Det er en dejlig Motorcykle« 
sagde Reville og undersøgte den 
gennem Tremmerne i .dens Kas-
se. Flunkende ny, Ringene har 
aldrig været brugt. Hvem er den 
til ?« 

Ogsaa til Antonio Ibanez -
Afhentning. Har De ellers noget 
der skal med mig? 

Og lidt efter dampede det lille 
Tog af Sted og forsvandt. 

»Kender De en Antonio Iba-
nez ?« spurgte Reville Dagvog-
nens Fører. Der fandtes ingen 

Spanier af det Navn paa Vog-
nens Rute. Med sørgmodige Blik-
ke saa han det tunge. Køretøj 
forsvinde. Perronen var hu helt 
øde igen, den kabylske Portør 
var ogsaa færdig for i Dag og 
vandrede hjemad for atter at 
møde i Morgen tidlig og tage 
imod det nu afkorte Tog, naar 
det kom tilbage paa Vej ned til 
Kysten. Reville, den unge Sta-
tionsforstander var alene, som 
han skulde være det de første 
to—tre Aar mindst. »ørkenen 
selv er mindre ensom og ned-
trykkende end disse Jernbane-
skinner, der fører til Liv og Dolk 
— bare ikke for mig!« tænkte 
han. Regnen piskede ned nu, 
store sorte Skyer fyldte Passet, 
— aldrig havde Ensomheden 
trykket ham som i Aften. Del 
var et rent Skybrud, og han gik 
ind i sit Kontor og lukkede Dø-
ren efter sig. Han satte sig og 
prøvede at læse 	det gik ikke. 
Og han følte ikke Energi til at 
begynde paa et eller andet Ar-
bejde. Stormen rev i det lille 
Hus. Men havn vilde ikke give 
efter for sin Stemning, rejste sig 
og tog frem af Bordskuffen den 
store Konvulut, han havde facet 
af Togføreren — over 2000.000 
fres. Om nogen Forbryder ane-
de det I Han brast i Latter ved 
den blotte Tanke. nekanisk tog 
han sin Browning Pistol frem, 
den var tom, han havde brugt 
Ammunitionen til at øve sig 
med. »Om det saa drejede sig 
om flere Millioner, skulde jeg 

klare det med Fornøjelse, hvis 
det var Maj med Sol og Blom-
ster, jeg kunde holde en hel 
Stamme i Stangen, men nu, -
gennemblødt og med en nedrig 
Storm hylende om mig. Uhål« 

Han satte sig igen, — en un-
derlig Uro, vag Følelse af Ube-
hag havde grebet ham. 

»Btirnot maa have forhekset 
mig med sine Ligkister! Faktisk 
var det de to Kasser, han ikke 
kunde faa ud af Hovedet. I Halv-
mørket lignede de virkelig Lig-
kister — sikken en Ide at give 
Værktøjskasser den Facon Han 
rullede ned og tændte Lampen, 
og saa satte han sig til at spise 
Maden, der var lavet i Stand af 
Portøren, før han gik hjem. Han 
kunde ikke, der var en Angst-
følelse over ham, saada n som 
man undertiden har det — uden 
anden Aarsag end Atmosfærens 
Indflydelse. Det var ogsaa den 
værste Dag han havde prøvet. 
Og saa disse to Kister I — An-
tonio Ibanez — ingen kendte 
halt I Hvis han var ansat ved 
Minen, vilde de ikke være paa-
skrevet med »Til Afhentning«. 
Maaske en ny Mand, der kom-
mer i Morgen ? Han undersøgte 
Motorcyklen, helt ny, to Cylind-
re, et »Pigekammer« bagpaa — 
hans Tænder løb i Vand I — For 
rigtig at se paa Motoren, tog 
han om Benzinbeholderen -
og hans Hænder blev vaade — ? 
Hvad skulde det betyde? Behol-
deren var fyldt! — Uvilkaarligl 
voksede Følelsen af et Ildebefin- 

dende i ham. Hvorfor skulde 
Forsenderen fylde Beholderen 
med Benzin? — — Han saa paa 
de to Kasser, satte sig ved Siden 
af dem og stirrede paa dem, 
mens han spekulerede over hvil-
ket Værktøj de kunde indeholde. 
Som han sad der, ti Minutter 
og mere, ganske stille, følte han 
med et en Iskulde krybe hen-
over sin Krop. Hvad var det, 
der rørte sig? — Reville blev 
bleg og kold. — — De to hund-
rede Tusinde Francs. — Motor-
cyklen til to og fyldte med Ben-
zin. — De to Kasser med to 
Mænd i. 	Laagene, der vil løf- 
te sig — maaske om et-Sekund 
og han er alene — og Pistolen 
uden Patroner. — Han holder 
sit Vejr, — jo, det rører sig igen 
— — de tror, at han er gaaet 
ud. Der er ingen Tvivl, og saa 
knytter han Hænderne. Nu da 
Faren er her, er han rolig. Uden 
Lyd rejser han sig op, gaar tre 
Skridt til Siden, og det er med 
en komplet naturlig Stemme, at 
han siger:, »Det var Pokkers, er 
Klokken virkelig -  saa mange?« 
Han ved, at, hvis et af Laagene 
gaar op, er han en død Mand. 
Hans Pande er vaad af Sved. 
»Aa, hvor er jeg dog søvnig k 
Hans øjne slipper ikke Kasser-
ne af Syne, hvor de Forbrydere 
gemmer sig, der vil forsvinde 
paa deres Motor, naar de først 
hår dræbt ham og stjaalet de 
200.000 frcs. 

Han sætter sig foran Telegraf-
apparatet og afsender febrilsk 
en Depeche til den første Station, 
som disponerer over et Loko-
motiv, kan han holde ud i to 
Timer er han frelst! To Timer! 
Den Tid giver Banditterne ham 
aldrig. De har jo Brug for Nat-
ten, de skal jo langt bort, inden 
det atter bliver lyst ! Og Pistolen 
der er tom. Var der saa endda 
kun een Kasse I Men medens 
han angriber den ene af de to, 
løfter den anden sit Kistelaag og 
skyder ham ned. Kunde jeg blot 
sætte den ene ud af Stand til at 
komme ud, tænker han, men 
ak;.  Der findes intet intet tungt 
nok til at holde Laaget nede og 
Manden i Kassen i Skak. 

Mon jeg er i Live om fem Mi-
nutter? spørger han sig selv. Og 
lim linder Mod til at nynne en 
munter Melodi. Hans Hjerne har 
undlangen en Plan. Han tager i 
sin Værktøjskasse en Hammer 
og nogle store Søm, og han ri-
ver et Reb ned fra en Krog og 
ruller det- om Livet paa sig. Saa 
afbryder han sin Nynnen. 

»Sikken en Uorden herinde«! 
brummede han. »Iinorgen bliver 
der ingen Plads til ny Bagage, 
naa der maa bestilles noget min 
(fode Reville. Væk med den Kuf-
fert, og den Motor, derhen med 
den, — og de Ligkister der, dem 
kunde Burnet nok have stillet 
ovenpaa hinanden — naa — lad 

Foraaret har holdt sit Indtog, Udlængslen vaagner, og Paaskeferien benyttes til længere Ud-
flugter. Ungdommens kæreste Befordringsmiddel er Cyklen, i glade Klynger drager de afsted 
ad bugtende Landeveje til Skov og Strand, og hænder det at en og anden er ude for et 
hændeligt Uheld, saa er der altid hjælpsomme Hænder og god Kammeratskabsfølelse. 
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os tage fat »! 
Det lykkedes ham at løfte den 

ene Kasse og stable den oven-
paa den anden. I et nu følte han 
Fristelsen til at gaa ud, lukke 
Døren og redde sig selv. — 
Men Pengene? hvis han tog dem 
med, saa vilde han snart blive 
indhentet, nej, han maatte klare 
det her. Med Hammeren i Haan-
den undersøgte han Langet nær-
mere og opdagede paa venstre 
Side to Wengsler. Alt var stille 
i Kasserne. Han famlede om paa 
højre Side og fandt det Sted han 
søgte. og borede med 'Fingrene 
et Søm ind mellem Brædderne, 
dybt nok til for et Minut at for-
hindre, at Laaget kunde aabnes. 
»Det var det«. Han mim holde 
op, hans Hænder rysler, og han 
er klar over, at det Hammerslag, 
der nu vil følge, vil aabne Kam-
pen. Endelig sætter han Sømmet 
imod, og Hammeren falder med 
stor K raft : Sømmet trængte gen-
nem Planken og over en Centi-
meter ind i Træværket, et Slag 
til, Laaget er sømmet til. Men 
i samme øjeblik ryster det 1 he- 
le Kassen — men for sent 	 
Laaget er sømmet til. Et Søm 
til — to til, og Banditten vil 
være Fange. Fra Kassen hyler 
en Stemme: »Kom ud, Michel! 
slaa ham ned, han lukker mig 
inde!« Reville har lagt sig hen-
laver. Han mærker den anderis 
Anstrengelser. Er hans Vægt 
nok til at holde imod? Stemmen 
nedefra lyder: »Skyd gennem 
Brædderne!« Og Svaret fra den 
anden Kasse: »Jeg kan ikke  rø-
re min Arm. Prøv paa at vælte 
os om.« 

Reville ved, at han maa slaa 
flere Søm i — de første er ikke 
nok. Hammeren falder atter og 
atter. Den øverste Kasse giver 
efter for de Stød, den faer nede-
fra og flytter sig — den er ved 
at falde ned — et Søm til! 
samme øjeblik glider den ud, 
og falder om paa Siden. Den an-
dens Laag løfter sig —• er det 
Enden paa det hele, der 'kom-
mer nu. 

Med et Spring er Reville oven-
paa denne Kasse. — — Kunde 
han blot faa et Reb om. Han 
prøver at faa Rebet løs, han fø-
ler Kræfterne tage af. I Sæt løf-
ter Langet sig, hvis Banditten 
kan faa bøjet sin Arm, kommer 
det skæbnesvangre Revolverskud. 
Atter tvinges Laaget ned. Alle 
Bevilles Tanker drejer sig om 
at surre Rebet om Kassen. Det 
alene kan redde hans Liv, ellers 
saa — — og Hjælpelokomotivet 
kan først komme om 1'1.3  Time. 

Med Rebet i Hænderne tryk-
ker han Kassen ned mellem si-
ne Knæ, og saa med et vælter 
han den om. — Hurra! Den lig-
ger over Rebet, han slaar Knu-
de paa. To Gange om ! Han er 
Herre over Situationen, som vil-
de Dyr hyler de to Banditter 
derinde. Og saa synker Reville 
besvimet om paa Kassens Laag, 
og der laa han, da (endamer-
ne kom paa Hjælpelokomotivet. 

Smaa-Træk fra 
Dyrelivet. 

Ællingernes ferste Vandring ud 
i den vide Verden. 

I Markskellets fjorgamle Næl-
de og Kørvelskjul ca. 2 km fra 
Tørvegraven laa en Graaand og 
rugede paa sine 10 Æg. 

Allerede den 24. Marts begynd-
te Rugningen. Her !ae hun ube-
mærket, hendes graa Farve pas. 
sede jo nøje til det visne Skjul, 
og skønt Foraarsarbeidet gik sin 
Gang paa begge Sider af Mark- 

skellet, undgik hun at blive op-
daget af de Mennesker og Hun-
de, som daglig færdedes i Redens 
Nærhed. 	 . 

Om Morgenen den 20. April 
var ti smaa Ællinger parate til 
den 2 km lange Vandring til Tør-
vegraven. Allerede før Solen vi-
ste sig, forlod Andefamilien Be-
den. De fulgte Plovfuren langs 
Markskellet. Det kneb for de 
Smaa at følge med, af og til 
spærredes deres Vej af nedhæn-
gende Græsstraa, hist og her laa 
en Jordknold, som dog ved Til-
løb eller ved omgaaende Bevæ-
gelse blev passeret. Andemor 
!matte dog stadig gøre Holdt for 
at se om de alle var med. Sam-
tidig spejdede hun til alle Sider, 
og var parat til at forsvare sine 
Smaa mod enhver Fjende, som 
vovede at nærme sig. 

Hun havde el vaagent øje med 
Krager og Maager, som viste 
sig i Nærheden. Da de kom til 
Markvejen, fulgte de den videre 
mod, Tørvegraven. Ællingerne 
benyttede Hjulsporet, den ene 
efter den anden. 

De ankom i god Behold til 
Tørvegraveh, hvor de een efter 
een drattede ned paa den blan-
ke Flade, og trygt lagde de sig 
til Hvile efter den lange Spad-
seretur. 

Hvordan et Ællingekuld 
kom ned fra Kragereden. 

En AndemOr havde i det tid-
lige Foraar mistet sine Æg, for-
di den Tue hun havde valgt til 
Redeplads, blev oversvømmet. 

Hun var nu fuldt optaget af 
at finde sig et nyt Bedested. Er-
faringen havde lært hende at 
søge de høje Tuer. Men hvor 
hun kom, blev hun jaget af Blis-
høns, som mente at eje hele 
Mosen. 

Imidlertid fandt hun paa Read 
og valgte en Kragerede, hvis Be-
boere nylig var blevet skudt, til 
Bedested. Her kunde hun være 
i Fred for Blishøns og Oversvøm-
melse. 

Faa Dage efter at Kragerne 
var skudt, begyndte Æglægnin-
gen, og efter nøjagtig 28 Dages 
Rugning forlod Andemor Krage-
reden og landede paa Engen un-
der Træet, hvor hun trippede 
om samtidig med, at hun rap-
pede og kaldte, og snart styrte-
de,  den første Ælling over Rede-
kanten og dalede som et vissent 
Blad til Jorden. Den næste fulg-
te efter, og snart var de seks 
smag Dunholdte velbeholdne hos 
deres Mor, som straks vraltede 
mod Tørvegraven fulgt a f de srnaa. 

Kampen med Lækattes. 
Netop som den sidste Ælling 

styrtede sig i Vandet, fandt en 
Lækat deres Spor. Hen stand-
sede ved Tørvegravens Kant og 
betragtede de smaa lækre Al-
linger. Andemor havde opdaget 
Faren, skyndsomt kaldte hun 
Ællingerne sammen, tog en om-
gaaende Bevægelse gennem Rør-
skoven og listede paa Land. 

Røveren var stadig optaget af 
de smaa, men med eet opdage-
de han Andemor, som kom vral-
tende fra Engen. 

Hvæsende og med oppustede 
Fjer angreb hun Røveren. Læ-
katten gjorde Front mod den 
vrede And, men just som han 
forsøgte et Spring mod hendes 
Strube, fik han en Albue i An-
sigtet, saa han tumlede i Vandet. 

Anden fulgte øjeblikkelig efter. 
Lækatten vilde redde sig ved 

Svømning, men fik igen et Al-
buestød, og nu kom Anden fra 
Markskellet til Hjælp, som en 
rasende sejlede den mod Kamp-
pladsen og hamrede løs paa Rø-
veren. 

Hver Gang han kom til Syne 
i Vandspejlet, blev han basket 
ned igen. Det varede da heller 
ikke længe, før hans døde Krop 
flød paa Vandet. Med triumfe-
rende Rap svømmede de to sej-
rende ;Ender til deres ventende 
Smaa. 	 .1. S. 

Et Par gamle danske Ordsprog. 
—0— 

Der er mange af de gamle, 
danske Ordsprog, der lyder som 
sande, dybe Visdomsord, men 
som langtfra er sari paalidelige, 
natir man hiar dem rigtig pillet 
fra hinanden — enkelte 'er lige-
frem urigtige i deres overførte 
Betydning og derfor meget ned-
stenende; som f. Eks. dette: 

»Der gear ikke Røg af en Brand, 
uden der har været Ild.« 

Vi bruger ofte det Ordsprog i 
den Betydning, at der ikke op-
staar et Rygte om et Menneske, 
uden der har været Anledning 
til det, — siden „der maa være 
noget sandt i det, der siges 
og da vi alle ved, at Sladder 
kan opstag af intet, — der be-
høves ikke en Gang den berøm-
te Fjer for at faa de fem Høns 
fremtryllede —, saa turde det 
være en Kendsgerning, at det 
gamle Ordsprog om Røgen og 
Ilden ikke er helt paalideligt at 
bruge som Ordsprog. Der er og-
saa noget underfundigt og uhyg- 
geligt alene i Klangen af det. 	. 

»I Nøden skal man kende 
sine Venner«, siger et andet 
gammelt Ordsprog. — Det kan 
i al Enfoldighed synes sandt nok, 
og det kan dække over megen 
Uegennytte og oprigtig Deltagel-
se, men dette gamle Ord er al-
ligevel ikke fremstaget at' den 
dybeste Livserfaring. 

Det er slet ikke saa svært at 
være god, venlig og hjælpsom 
mod Folk, som det gear ilde. 
De gode Venner, der selv er 
'sluppet for Sorgen og Nøden, vil 
altid føle en vis Tilfredsstillelse 
ved at vise den bekymrede ned-
slaaede Ven kærlig Deltagelse. 

Trøst, der kun bestaar i Ord 
og Hjælpsomhed, der kun giver 
gode Read, har Venner, der kom-
mer til en i Nødens Stund, næ-
sten altid nok af. Der er altid* 
nok af Venner, der i Taknem-
melighed og ubevist Glæde over, 
at de har deres paa det tørre, 
ligefrem føler Lettelse Og Tilfreds-
stillelse ved at græde med dem, 
der er værre stillede end de selv. 
Selvfølgelig gives der gode, san-
de Venner, del lider med os i 
vor Sorg, føler vor Skam og Yd-
mygelse, som var de selv ramt, 
som oprigtigt sørger over, at de 
ikke kan hjælpe os, og som gør 
det yderste for at lette os vor 
Byrde — den Slags Venner ek-
sisterer da Gudskelov, — Men i 
al Almindelighed tror jeg, der 
vilde være lige saa megen Sand-
hed i Ordsproget, hvis det ænd-
redes til : 

»I Glædens Dage skal du ken-
de dine Venner«. 

Den Ven, der kommer til dig, 
straalende af Lykke over, at der 
er hændet dig noget godt, den 
Ven, der kan glæde sig over, at 
Solen skinner park "dig og dine, 
mens han selv sidder i Skyggen, 
— det er din sande Ven. 

Del er meget lettere al sige: 
»Jeg niaa hen og trøste min stak-
kels Ven, som det er ganet saa 
ilde — tænk, hvis det var gaaet 
mig lige saa galt!« end det er at 
føle sit Hjerte svulme af Glæde 
over at se Rigdom, Ære og Lyk-
ke dale ned over ham, mens 
man selv maa kæmpe med 
Skuffelser og Fortvivlelse. 

Den Ven, hvis Ansigt straaler, 
naar han hører om et uventet 
Held, der er overgaaet dig — som 
under dig det og rent uvilkaar-
lig fryder sig med dig — det er 
din sande Ven, — han vil heller 
aldrig svigte dig i Sorgens Stund, 
hvis du trænger til ham ; men 
som oftest staar vi i Virkelighe-
den langt mere ensomme, naar 
Solen skinner paa os, end naar 
vi kun har Sorgen til Gæst. 

Underligt nok er det saadan, 
for. vi vilde jo have mange flere 
Glæder, selv i vore mest ned-
slaaede Perioder, hvis vi kunde 
tage inderligere og hjerteligere 
Del i vore Venners Glæde -
rigtig unde dem den — uden 
Misundelse. Den lave Følelse er 
det nemlig, der er Aarsag til del 
meste af det onde, der sker i 
Verden, og den Moder er klog, 
der tidligt udrydder den fæle Urt 
hos sit Barn eller i del mindste 
bekæmper den saa vidt, hun kan. 

Et Hjem er en lille Verden, 
hvor man ofte finder Lejlighed 
til at bruge det gamle Ordsprog 
om at være sin Vens Ven i Ulyk-
ken, og det er smukt, neer Tro-
fasthed i Sorg og Nød indskær-
pes en i ens Hjem, men det er 
mindst lige saa vigtigt, at der 
paa Hjemmets Fane staar: 

»Vær 'din Vens Ven, naar han 
stiger — niid ham hans Lykke 
og glæd dig med ham over den.« 

Af Gamle SanJheder. 
Ingeborg Voilquartz. 

Fra Uge til Uge. 
—0— 

Allinge Tekniske Skole 
har nu sluttet Vinterens Kur-

sus og 2. Paaskedag, Traditionen 
tro, udstilledes Elevernes Arbejder. 
Besøget var ikke saa stort, som 
det var at ventet  men det smukke 
Foraarsvejr var jo ogsaa en haard 
Konkurrent. 

Haandværkerforeningens ny-
valgte Formand, Malermester 
Nielsen, Sandvig, aflagde Beret-
ning, hvoraf fremgik at Skolen 
havde været besøgt af 69 Elever, 
deraf 20 under 15 Aar, som hav-
de faaet Undervisning af Carl P. 
Hansen i Sløjd og Frihaandsteg-
ning. For de øvrige Elever havde 
Kr. Lind undervist i Frihaands-
tegning, Bygm Johs. Pedersen i 
Fagtegning, Stereometri og Geo-
metri, Lærer Alfr. Nielsen i Dansk 
og Regning og Sparekasseass. 
Brandt i Bogholderi og Handels-
regning. 

Af Eleverne blev Arne Mølbech, 
Bernh. Mogensen, Poul Kofoed, 
Villy Stender og Holger Staffen-
sen rosende omtalt. 

Skolen havde modtaget Tilskud 
fra Staten, Varelotteriet, Kommu-
nen, Amtet og Sparekassen. 

Efter at Formanden havde slut-
tet af med nogle manende og op-
muntrende Ord til Eleverne, ud. 
talte han at Elevernes Arbejder 
vilde blive fremlagt St. Bededag 
for interesserede fra Bornholms 
andre tekniske Skoler. 

Paaskedagenes 
smukke Foraarsvejr satte en ny 

Rekord for Bornholms Zoologiske 
Have, som blev besøgt af ikke 
mindre end 2700 Personer, nogen-
lunde fordelt paa begge Paaske-
dagene. 

De lige ankomne Søløver tum-
lede sig i det store Basin og snap-
pede graadigt efter de Torsk og 
Fladfisk, som kastedes ned til 
dem. Børnenes Paradis med Ruts-
chebaner, Trapez, Ringe og Gyn-
geheste gjorde megen Lykke og 
samlede Dagen lang en interes-
seret Tilskuerskare. Den nyind-
rettede Bjørnegaard er praktisk 
indrettet og byder sine Beboere 
gode Levevilkaar, og Bamserne 
tumlede sig som Akrobatklovne 
til stor Moro for Publikum. 

Bryllup. 
Onsdag d. 1. Maj vies paa Al-

linge Raadhus Frk. Mary Rømer, 
Datter af Stenli. Joh. Rømer, Sandv. 
til Stenh. Bernhard Jensen, Allinge. 

Noget paa Kistebunden. 
_0_ 

I gamle Dage gemte Folk deres 
Penge t. Eks. paa Kistebunden, 
og derfra stammer den Talemaa-
de: »at have noget paa Kistebun-
den". Da var der nemlig ingen 
Banker eller Sparekasser, som de 
kunde anbringe deres Kontanter 
i ; men da saa den Slags Penge-
institutioner begyndte at virke, 
turde de fleste ikke betro deres 
Sølv og Guld til dem, nej, de 
blev ved at gemme f. Eks. i gam-
le Strømpeskafter, i Sengehalmen, 
eller de gravede det ned et eller 
andet Sted, for at ingen skulde 
finde det og stjæle det. 

Saaledes var Forholdene for 70 
--80 Aar siden, og Pens,emaende-
ne i de Dage gjorde alt, hvad de 
kunde, for at skjule den Kends-
gerning, at de laa med Pengene. 
Men engang imellem skulde de 
jo have nogen Fornøjelse af deres 
blanke Skillinger, og saa lukkede 
de Dørene, hentede Pengene frem 
fra deres Gemmesteder, bredte dem 
ud paa Bordet, gned dem blanke 
paa deres Skindærmer og frydede 
sig ved at sætte dem i Stabler og 
tælle dem. — Men ve den, som 
overraskede dem i deres Syssel ! 

Det hændte saaledes en Som-
mersøndagEftermiddag, at to gam-
le Venner og Naboer var alene 
hjemme, og den ene kom da i 
Tanker om, at han vilde besøge 
sin Nabo; men Indgangsdøren var 
lukket. Han kunde imidlertid med 
en tynd Kæp naa ind mellem Dør 
og Karm og lirke Krogen af, og 
det gjorde han, hvorefter han gik 
videre. Men da han kom ind i 
Stuen, var Bordet dækket med 
Dukater, Specier, Dalere, Otte-
m rksstykker, Firemarkstyk ker, 
Tremarksstykker og Rigsorter, og 
hvad nu ellers den Tids Mønt-
stykker hed. 

Ejeren af alle disse Herligheder 
havde været saa fordybet i sit 
Arbejde, at han ikke havde mær-
ket den andens Komme, og da 
han endelig opdagede ham, gjor-
de han de mest fortvivlede An-
strengelser for at faa Skatten til-
dækket, og det var ingenlunde 
noget mildt Ansigt, han viste sin 
Nabo Denne gik straks igen; men 
fra den Dag af var der intet Ven-
skab mellem de to. 

En anden Rigmand fra den Tid 
var Enkemand og boede alene, 
og han kunde altsaa let faa Lej. 
lighed til at dyrke sin Guldkalv. 
Det var da ogsaa en kær Aften-
syssel for ham at beskue det kæ-
re Mammon, og under denne Be-
stilling havde han selvfølgelig Vin-
duerne tildækkede; men han tog 
sig ikke i Agt forat Gardinerne var 
hullede. saa hans Naboer kunde 
staa udenfor og iagttage ham, og 
det var nok Umagen værd; thi 
han ligefrem gned sig i Hænder-
ne af Glæde og dansede omkring 
Bordet, der var dækket med de 
blanke Pengestykker. 

Men den Mand var ogsaa saa 
gerrig, at han nægtede sig det 
nødvendigste til Livets Ophold, 
og dog havde han ingen Hensigt 
med sin Sparen sammen; thi han 
havde hverken Livsarvinger eller 
nære Slægtninge, saa det var ren 
og pure Gerrighed, der drev ham. 
Da han saa fik en pludselig Død, 
og man ransagede Huset, fandt 
man ikke andre Fødemidler end 
nogle Stykker mullent Brød og et 
Par gamle Spegesild, saa det saa 
ud til, at han lige til det sidste 
havde været tro mod sin Afgud. 

Nu om Dage har man jo ikke 
saaledes sine Penge liggende; men 
alligevel er der endnu noget, der 
hedder Pengegerrighed, og det er 
ikke overflødigt at minde om 
Apostlen Johannes Formaning, der 
lyder saaledes: „Mine Børn, vog-
ter eder for Afguder!" 



Foraarets nye Gardinstoffer 
Voile, Marguisette, Filerstof, 
Etamine, Coul. Gardiner. 

Marguisette Gardiner dobb. br. fra pr. m. 
0.90 

Coul. Gardiner enkelt og dobb. br. 
pr. mtr. 0,85 0,95 100 125 

Alle vore coul. Gardiner er garanteret 
sol- og vaskeægte. 

NORDLANDETS HANDELSHUS 

( 

— thi de har i Forsøgene givet lige stor Virk-
ning og vrret de andre Kvælstofgødninger 
overlegne. 

Valget mellem disse to Gødninger maa afgøres af Købsprisen. 
• Det danske Gødnings-Kompagni. 

16% 
• Natron-

Salpeter 

til Ruatikeeew o9. Sukker-wc 

ffec 

Nye Partier Saasæd sælges. 
Archer 2rd. Byg. Ekstra Segerhavre og Ørnhavre samt 

Blandsædkorn med Glænøærter. 
Granuleret Chile Salpeter i Sække a 50 kg. 
Tiflantin til Beitsning af Saakornet. 

Alle Slags Kløver-, Græs- og Roefieø. 
Frø af Rødbeder, Gulerødder, Ærter og Bønner i løs Vægt. 

Urtefrø til Køkkeiahaven. 

Nordlandets Handelshus. 
Nom Se - Xø61 

Kom indenfor og se det udvidede og modernise-
rede Forretningslokale. - Her er Stedet, hvor De 
med Fordel køber Deres Slagterivarer og Paalæg. 

Specialiteter: 
Hjemmelavet Paalæg, Sylte og Medisterpølse — Rart Fars 
Alt til koldt Bord — Ekstra fine Salater — Kun 1. Sl. Varer 

Johanne Hansens Eftert 
Grethe Lundgren 

llye foraarssko 
▪ i moderne Farver og Fa- 
• eoner er hjemkommen. 

Træskomager Larsen, Allinge 

En flink og proper 

Køkkenpige, 
der kan bo hjemme, søges straks 
eller senere, 

Jernbanehotellet. Sandvig. 

Permanentet og 
Vandonduleret 

XfkLERv fk R E R 
LAK og PENSLER faas bedst og billigst hos 

A. Mogensen, Tejn = Tlf. 117x 
1101111111~11~111111111111111~ 

.Nu er det red den Tid, 
at Køerne skat !Kul Græs! 

Husk derfor at efterse 

Grimeskafter, Kotejer, Grimer, 

Tøjrepæle, Fjederhager, Kløverringe — 

og køb det manglende høs E. M. BECH 

Xusnioderbørden, 
bliver De bedst hos 

Barber Johs. Larsen. 
Tlf. Allinge 53. 

Prøv 
Køb 

Kom og se mil store Udvalg 
Sommerstoffer Mouseliner 
Voiler - Rayon - Tobralco 

Billigste Dagspriser, ALLINGE MESSE. 

anbefaler alle VasKe- og RengøringsartiKler. 
Afseebnings- og Skurebørster fra 18 Øre. 
Tatols Soebespaaner pr. Halvkilo 50 Øre 
Deres Toiletartililer hvor Udvalget er størst og Pri-
serne de billigst mulige. 
Toiletsæbe fra 10 Øre pr. Stk. 

forsaales bedst og billigst. 
Hentes og bringes overalt. 
Skoninger Jørgensen. 

Havnegade, Allinge. 

De nye Yoraarssllo 
er hjemkommen i de moderne 
Farver og Modeller. 
Stort Udvalg. Rimelige Priser. 
CARL LARSEN, 

Vestergade, Allinge. 

Gummi-  og liderfodtej 

Markarbejde 

ø 
z 
;1 

O 

PROTOKOLFABRIK 

Indbinding af Bøger - Protokoller - Alle Papirvarer 
1. Kl. Arbejde - Rimelige Priser - Hurtig Levering 

Leverandør til Biblioteker og øens største Forbrugere 

udføres med Traktor og ny 21-
Tands Tip-Top Harve. 

Olsker Traktor- og Tærskeselskab. 
Henv.: SOMMER, Munkegaard. 

Chr. DideriKsen 
Sct. Mortensgade 	RØNNE 	— 	Telefon 865 Tidlige Kejserkroner 

Kieg Edward, Birgitte Svalbv. 
Sunde gode Læggekartofler samt 
Halm er 	Salg paa 

Finnedalen Tlf. Sandv, 26. 

Alle vore Kunder kan hos os købe 	 liornnolrins 
passende Kvanta prima Sagomel. Spare- og baanehasses 

Afdeling i Allinge. 

'Store Blodappelsiner. Store saftige Citroner. Alle tørrede 	Kontortid 9-12 og 2 - 4. 

Frugter. 	 Renten paa Indskud er paa 
3 Mdrs Opsigelse 	3,5 pCt. p. a. 

"d)forcilandetå Xandelshud Alm. Sparekassevilkaar 3 --- 
Boxer udlejes. 

Alle prima Kolonialvarer anbefales. 

Lærling antages. 
21ange billige i3rcedder 	Blikkensl. Grooss, Allinge 

sælges-  CYKLE - Reparationer 
Bøgetræs-Finerplader. Birketræs Finerplader, Masoniteplader, 	udfører af Mekaniker 
Vægpap; Loftspap, Gulvpap, Bedste Asfalt Tagpap, rød. grøn 
og graa Farve sælges — og vore Priser er billige. 

Nordlandets Handelshus. HAVNEGADE= AL114iN4E 

00000000a000croonov000sioo. QQQQQQ CIPPOOP 

Hurtigt - Billigt 
H. JØRGENSEN 

Nu bliver der travlt! 
Der skal baade males og ferniseres 
og der skal graves Have m. m. m. 

Salget stiger mer ug mer 
for den, der benytter de 

gode 1Wer, 
der findes 1.  Tryksag s- 

Rekla en. 
Alt i Malervarer, tørre Farver, udrørt Maling ......00000.0000000000000000000000000 

Zinkhvidt, Titanhvidt, Automohillak, Pensler 
m, m. kan De fan i allerfineste Kvaliteter og 
til de billigste Priser i PRO D UKTEN. 	3rugte Cykler 
da er alle Redskaber i Aar saa billige som 
ikke hørt i mange Aar. Jeg har ikke noget 
gammelt Lager - alt er nyt til nye billige Priser 

Urtefrø, Blomsterfrø og Plænegræs er hjemkommen. 
Kom indenfor og se paa Sagerne. 
Rigtige Varer 	 E. "• E3 E C Rigtige Priser 

I  
å 	 bil  

Skal De paa Havearbejde i meget fin Stand, sælges billigt 
H. Jørgensen, Havnegade, Allinge 

Forrelningskonvoluller 
sælges med Firma fra kun 8 Kr. 

pr. Mille. 
Allinge BogtryKKeri. 

Averter i NORDBORNHOLM, 

!Permanent- 
        7 Kr. - alt iberegnet. 

Xamma Xornum - in f. Allinge 153 
BESØG /111111~1~1 

Bornholms Zoologiske Have 

111~0. STAMMERSHALDE 

cp e jkt)erterende 
anmodes høfligst om at indsende vort Tilgodehavende paa Annoncer 
paa de tilsendte Indbetalingskort, Postkonto Nr. 14196, hvilket er den 
billigste og bekvemmeste Maade. Alle Indbetalingskortets 3 Dele maa 
være udfyldte ved Indebtalingen, tuen Deres Postbud vil være Dem 
behjælpelig hermed og modtage Beløbet -I- 5 Øre i Porto mod Kvit-
tering paa Postbeviset. 

et belafer 
. at avertere 

å 	i det lokale .flad  

NORDBORNHOLM. 

Alle Tryksager 
saasom 

Regninger, Meddelriser, Konvolutter, 
Dags-Dato, Vekseiblaaketter, 

Visitkort og Takkekort 
Love og Regnskaber, 

Sange og Salmer, 
Medlemskort 

leveres bedst og billigst fra 

Allinge Bogtrylilieri. 
Gør Deres indkøb hos de Handlende, som averterer her i Bladet 



Ny Cykler 
af forskell. 

førende 
Mærker 

sælges me- 
get billigt med meget smaa Afdrag 

H. Jørgensen, Havneg., All. 
Cyklereparationer udi. bil. og godt 

Lad os udarbejde Dem et Forslag 
og give et Tilbud; vor Erfaring staar til 
Deres Raadighed. — det er Telefon 74. 

Gornitzka's Bogtrykkeri Allinge 
111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111-1' 11111111111111111111111! 

Nordbornholms Adressefortegilelse 
Autoreparatører 

Mikkelsen, A. 	Allinge 	Tlf. 102 

Autokørsel (se Vognmænd) 

Bagerier 
Andersen, Th. 	Sandvig 	Tlf. 2 
Hald, E., Løsbækg. Allinge Tlf. 78 

Blikkenslagere 

Blomsterhandlere (Gartnere) 
Brdr. 	Andersen, 	Allinge 	Tlf. 110 
Jensen, C., 	v. Havnen All. Tlf. 41 
Kofoed, Laur., 	Allinge Telefon 46 

Bog- & Papirhandlere 
Kofoed, Chr., Kirkepl. Ali. Tlf. 138 
Tapet — Ledervarer — LegeteP4 

Sandvig Boghandel 	Tlf. 55 

Bogtrykker 
Gornitzka, 0., 	Allinge 	Tlf. 74 

Bygmestre 
Kofoed & Mortensen, AlI. Tlf. 77-79 
Petersen, Joh., 	Allinge Tlf 141 
Petersen, P., Nørregade AlI. Tlf. 69 

Bødkere. 
Forslund, Edmund, Allinge 

Cigar- og Tobakshandlere 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 
Madsen, 	Johan, 	Allinge 	Tlf. 132 

Cykler og Cyklereparationer 
Jørgensen, H., v/Posthuset Allinge 
Mikkelsen, 	A. 	Allinge 	Tlf. 	102 

Damefrisørsaloner 
Kornum, K. 	v. Posth. AlI. Telt. 153 
Larsen, Joh.. 	Barber, 	AlI. Tlf. 53 

Elektriske Artikler 
Lind, William, 	Allinge Tlf. 	95 

Fiskehandlere 

Foderstoffer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Forsikrings - Agenturer 

Fotografer og fot. Artikler 
Kjøller AK, v. Havnen All. Tlf. 4 

Gas - og Vandmestre 

Guldsmede 
Hansen C., 	v. Havnen AlI. 	Tlf. 140 

Hoteller 
Hotel Allinge 	Telefon 25 

Isenkram og Porcelæn 
Holm, P. C., 	Allinge 	Tlf. 	39 

Kiosker 
Kiosken, A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Kul og Koks 
Allinge Kulhandel 	Telefon 119 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf. 7 

Købmænd 
Esper Hansens Eft. Sandvig Tlf. 28 
Holm, P. C., 	Allinge 	Tlf. 39 
Mogensen, 	A., 	'Tejn 	Tlf. 117 x. 
Prima, 	Allinge 	Tlf. 40 

Ladestationer 
Lind, 	William, 	Allinge 	Tlf. 95 
Petersen, Carl, 	Allinge 	Tlf. 98 

Ligkistemagasiner 
Kofoed & Mortensen AlI. Tlf. 77-79 
Mortensen, Herman, 	All. 	Tlf. 47 

Lotterikollektioner 
Klasselotteriet: 

Landbrugslotteriet: 
Kiosken, 	A. Mauritsen All. Tlf. 142 

Varelotteriet: 
Kiosken, A. Mauritsen AlI. Tlf. 142 

Malermestre 
Holm, H. C., 	Allinge. 

Manufakturhandlere 
Magasin du Nord, 	Allinge 	Tlf. 5 
Allinge 	Messe, 	Allinge 	Tlf. 	100 

Modeforretninger 
Petersen, Thora, v. Posthuset 	All .  

Murermestre 

Musikundervisning 

Mælkeudsalg 
Mælkeudsalget Sandvig Tlf. 36 

Møbelsnedkere 
Hansen, Oluf, 	Nygade, 	Allinge 
Sommer, 	C., 	Østergade, 	Allinge 

Pensionater 

Planteskoler 
Kofoed, L.„Hallelyst" Tlf. Sandvig 6 

Radioforhandlere 
Jørgensen, H., v Posthuset Allinge 
Lind, William, 	Allinge 	Tlf. 95 

Skotøj og Skotøjsrep. 
Bidstrup, K., Torvet, Sandv. Tlf.15 
Jørgensen, H., y/Posthuset Allinge 
Pedersen, Emil, Fuglesangen All. 

Skræderforretninger 
Hansen, 	H. 	P., 	Sandvig 	Tlf. 5 
Ipsen, P. C., 	Nygade, All. Tlf. 113 
Kofoed, Chr , Kirkepl. AlI. Tlf. 	138 
Lind,Sander,Skræderi,Strandv.,AII. 
Olsen, Bay, 	Østerg. 	Allinge. 
1. Kl. Herreskrædder — Moderne Snit. 

Slagtere 
Jensen, 	Kaj, 	Allinge 	Tlf. 	66 

Smedemestre 
Petersen, Carl, 	Allinge 	Tlf. 98 

Sygekasser 
AlI. - Sandv. Sygekasse AlI. Tlf. 47 
Kontortid daglig 2 	4 og Lerdag 7-9 

Systuer 

Sæbeforretninger 
Tatol 	v. Havnen Allinge Tlf. 	23 

Trælast og Tømmer 
Nordlandets Handelshus, All. Tlf.'3 

Træskomagere 
Larsen, L., 	Allinge. 

Ure og Optik 
Hansen C., v. Havnen AlI. Tlf. 140 
Liljeroth, A. 	Urmager, 	Allinge 
Mikkelsen, A., 	Søndergade Allinge 

Vaskerier 
Mogensen, 	A., 	Tejn 	Tlf. 	117 x. 
Indlevering til Bornholms Dampvaskeri 

Viktualiehandlere 

Hansen, E., 	Sandvig 	Tlf. 10 
Sørensen D., Nørreg. All. Tlf. 38 

Vine- og Spirituosa 
Kiosken, A. Mauritsen 	AlI. 'Hf. 142 

Vognmænd 
Christensen. 	Andr., AlI., Tlf. 49 

Falk, 	K., 	Aabrinken, 	Tejn. 
Personkørsel udføres. 

Jørgensen, Aage, 	Allinge 	Tlf. 72 
Al Last- og Personkørsel udføres billigst 

Nielsen, Poul, Østerg. All. Tlf. 145 
Al Lastkørsel udføres 

Petersen, C., Nygade, All. Tlf. 	133 
Person- og Lasikersel 

Sørensen, William, Allinge 	Tlf. 80 

Uddrag al Hammershus Birks 
Af Kapt. K. E. S. Koefoed. 

—;— 

Peter Jensen Prath sidder i Sand-
vig Arrest. Borger Hans Thiesen 
fandt en blodig Barberkniv i en 
Stikkelsbærtorn her ved Huset 
(Sandvig Raadhus) den Dag han 
var Vagtmand her. Det var den, 
Prath havde skaaret sig i Halsen 
med. En Del Borgere vidner om, 
hvilken Plage denne Mand er for 
sine Omgivelser i Almindelighed 
og sin Hustru i Særdeleshed. Han 
truer Folk med Slagteknive, kaster 
Træsko efter sin Kone, og er lige 
glad med, hvordan han kommer 
af med Livet. 

Fru Krigsraad Curts, Bager An-
dreas Grønbech, Købmand Henrik 
Hansen og Johan Holm den ældre 
er Naboer til ,,Pratten" og Peter 
Josef Holm er hans Genbo. 

Pratten har endvidere stjaalet 
Muskatvin eller Portvin fra Nico-
laj Holm, der ogsaa bor i Nær-
heden. 

Vidner: Jens Valentin Kaas og 
Rasmus Pedersen Smed. 

Anders Hansen Kaas dømmes 
til at betale 12 Rdl. Sedler i 10 
Aar som Barnefader til Margrete 
Jørgensdatters Barn. 

— — — 
Jep Dahl idømmes Bøde og Er-

statning til N. N. Holm og faar 
yderligere 3 x 4 Dages Fængsel 
paa Vand og Brød. 

— — 
1838. Fr. Bidstrup, Sandvig og 

Johan Hammer, Allinge, har op-
fisket Skibsankre. 

Det synes at være et ret ind-
bringende Arbejde at „stryge efter 
blinde Ankre" paa Havbunden. 

Hans Andersen, der har arbej-
det paa Teglværket ved Brogaard, 
men ellers ikke har fast Arbejde, 
har stjaalet Fødevarer paa Bro- 

gaard, hvor han havde sin Kære-
ste. Han straffes som Løsgænger. 

Peder Koefoed anmelder Irene 
og Marthe Jesper Jespersens Døtre 
i Sandvig for at have opskaaret 
og brækket unge Træer i hans 
Skov til Ildebrændsel. De faar en 
mindre Bøde. 

1839. Fyrinspektør Kapt. Bid-
strup er afgaaet ved Døden. En 
Besigtigelseskommission konstate-
rer, at en Tønde Olie i Kulhuset 
ved Fyrinspektørboligen (nu Emil 
Andersens Ejd.) har været aabnet 
og en Del Olie løbet tid paa Jor-
den. Spundsen var løsnet. 

Fyrpasser Dam (56 Aar) vidner, 
at der ikke var brugt noget af den 
Tønde til Fyret. 

Cathrine Marie, uægte Datter af 
Kapt. Bidstrup, gift med Chr. Vin-
berg (25 Aar), hævder paa det 
bestemteste, at der ikke er brugt 
noget af Fyrvæsenets Olie i Huset 
eller til privat Brug. — De havde 
ganske vist en Lampe i Køkkenet, 
men om der var Tran eller Olie 
i den, vidste hun ikke. 

Kapt. Bidstrups yngste Datter 
Caroline (17 Aar) benægter lige-
ledes aldeles, at der i Huset var 
brugt noget af Fyrvæsenets Olie. 

Afdødes Svigersøn Chr. Vinberg 
korn daglig i Huset. Han vidste 
nok, at der i Køkkenet var en 
Lampe, hvortil der brugtes Olie, 
men hvorfra denne Olie kom, vid-
ste han ikke. Om Morgenen var 
han i Køkkenet for at hente Hø 
til Hesten, men paastod ikke at 
have set noget Olie flyde paa Gul-
vet. Foreholdt det usandsynlige 
heri, fastholdt han sin Forklaring, 
Han havde aldrig selv hentet Olie 
fra Tønden og vidste intet om, at 
Kapt. B. selv, hans Tjenestefolk 
eller Børn havde gjort det. 

En tidligere Tjenestepige vid-
nede, at der blev brugt Olie til 
Køkkenlampen, og at Olien hertil 
blev taget fra en Dunk, som af-
døde opbevarede, men hvor den  

kom fra, vidste hun ikke. 
Fr. Bidstrup (34 Aar), Søn af 

afdøde, forklarede, at Faderen før 
sin Død havde beklaget sig til 
ham over, at der i en af Tønderne 
manglede lidt Olie, og bad om 
Raad, hvorledes det kunde skjules. 
Da han intet svarede hertil, sagde 
Faderen, om man ikke kunde faa 
Tønden til at lække eller paa an-
den Maade. Sønnen vilde ikke 
indlade sig paa den Slags, og saa 
talte de ikke mere derom. Han 
udtalte, at det var med megen 
Bekymring og efter megen ind-
vortes Kamp, at han giver denne 
Forklaring, som tydelig nok er 
ufordelagtig for hans afdøde Fa-
ders Minde. Han har ikke selv 
haft noget med det at gøre. 

— — — 
Allinge Købmænd anmelder Ba-

ger Andr. Grønbech for ulovlig 
Handel med gammelt Kabel. Han 
undskylder sig med, at de saa-
kaldte Skibsroere eller Personer 
fra Allinge og Sandvig endnu 
bruger og fra ældre Tid har brugt 
at sejle ud til forbisejlende Skibe 
og sælge Fødevarer og ved Tusk-
handel at faa Varer i større eller 
mindre Portioner, som saa sælges 
videre til Birkets Købmænd. Han 
mener at Handel med Kabel er 
Frihandel. Det Kabel, han har 
solgt, har han købt for Varer, som 
hans Købmandsborgerskab tillader 
ham at handle med. 

Avlsmakulatur, 
rene Aviser, bundtet i Pakker a 
5 kg. (ca 300), sælges for 75 Øre 

Allinge Trykkeri. 

Selvfølgelig, det vil enhver Forretnings-
mand - men hvordan lader det sig gøre? 
Ved Reklamering ! Den Tryksag, der er 
smukt og inoderne udført, vil altid virke 
stimulerende paa Dere. Salg. 
Et fikst lille Reklamekort, et Reklame-
blotting eller en Brochure vil minde Pu-
blikum om Deres Forretning eller Virk-
somhed, og om Fordelen der er ved at 
købe hos Dem — og det er slet ikke dyrt! 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Vil De forøge Deres Omsætning? 

Tegn Abonnement paa Nordbornholm 
Den Krone, Bladet koster pr. Kvartal, 

godtgøres ved Avertering indenfor samme Tidsrum, 
og gør det muligt for os at vinde nyt Opland. 

øøøøø •••••••• øøøøø .••••• 

Hver enkelt Egn har Interesse af at have et Blad, hvori man 
under et kan faa Egnens Beboere i Tale. Derfor er alle For-
eninger og i det hele taget alle Averterende interesserede i at 
„Nordbornholm" faar saa stor en Udbredelse som mulig. — 

Averterende, der tegner Annoncer for hele Kvartalet, opnaar 
en betydelig ekstra Rabat. 

•••••••..•.• 
• 

•••••  
Mangler De en god Ide ved Udkast til en virksom Reklame? 
Vi er altid til Tjeneste med gode Raad og billigste Pristilbud. 


